
REDERIJKERS EN COMEDIANTEN IN DE 2E HELFT DER 

17E EEUW TE DORDRECHT 

DOOR 

J. L. VAN DALEN. 

I EN 26 Januari 1652 nam de Oudraad, gedrongen door de 

, voortdurende klachten van den Kerkeraad der Neder- 

, duitsch Hervormde Gemeente te Dordrecht het besluit de 
i nog onlangs gereglementeerde rederijkerskamers te verbie- 
) den, "zoodat voortaen geen spelen zoudeit worden gespeelt, 
> ,Izoedanigh die oock soude mogen werden genoemt". Deze 

doodstijding werd reeds Februari aan "die van de Ca?nere 
! 

"van Rhetorica aen?geseyt en henluyde1t alle hoop benome1z 
van dat eeizz*o-eit tijde "a1Zders sou werden geresolveert." 1) Zoo was dan Dordrecht 
van de comedianten verlost, maar HUYGENS zeide: 

"Verbiedt men oudt en jongh, comedien te sien, 
,,Soo moght men se meteen de wereld wel verbien", 

en dat was ook voor de Dordtenaars waar. Als de kermistijd aanbrak, kwamen 
af en toe reizende comedianten, zelfs Engelsche in 1656, hun kunst vertoonen, 
en de herhaalde klachten des kerkeraads konden niet verhinderen, dat zij telken 

jare hun bezoek hernieuwden. In r659 schijnen ze zelfs Bijbelsche tooneelstukken 

gespeeld te hebben, want de Kerkeraad besloot 8 Mei te verzoeken : "Tlertoo- 

"ningen wt de H. Schrift af te sehaffen, opdat alle profonatie geeviteert werde", 
Maar 't hielp niet, want 29 Mei d. a. v. werd besloten: "Alsoo noclz eenighe ver. 

"tooni?zg est uyt de Heylige Sclzriftuur gedaen werden tegenover fr(ater) DORPMAN 

1) Res. van den Oudraad 1622 v.v. 
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"sal men verneme1Z by DORPMAN, hoe het daermede staet, en dit g edaen zi/nde, 

"sal d. ISAACUS LYDIUS dit by den Heer borgemr 
Kort daarna, 5 Juni, zeker ter gelegenheid van Heer-Danielsmarkt 2), werd 

vernomen, dat de Rethorykers weer speelden, en de kerkeraad besloot, dat ,,op 

,,heit. sal gelet querdeit in toeco?nende, of yemant soude moge1z vernemen, of ver- 

"nomen hebben, waer se speelden." Dit was gauw genoeg ontdekt. 

Frater ZEEBERGEN maakte 20 Juni in de vergadering bekend, ,,dat de 

"Rethoryckers voorleden dyizsdaclz weder hadden gespeelt in de herberch van de 

"CoIf." 3) Natuurlijk werd besloten, daerop te letten ende 't selve te straffen 

"ende voor te eoznea2". "De waert van dat huys, BECIUS", werd "tegen toecomende 

"Donderdach" ontboden, om met hem te spreleen. Daar men echter vreesde, 

"datter wellicht Í7z corte wederom mocht gespeell werden", zou de man reeds den 

volgenden avond moeten verschijnen. Hij kwam dan ook bij de broederen, maar 
in de vergadering van 26 Juni werd medegedeeld, dat hij "de broedereh niet zvel, 

"?zaar liclatvaerdiglyck en oneerbiedelyck laad be/ege1zt". Daarom werd ??geresol- 

"veert BECIUM wedero??a?ce te ontbieden, en over s?iii otleerbiedighe beJegeninghe1z 

,o,,-)nieuws te corrigeren en tot afstand ende verbeteri7zg dae te vermanen, over liet 

"verlzure?a van z?Vn Canaer". Tevens werd hem "Jzet Avondmaal des Heeren 

"opgeseyt als hij zich daar tegen stelde". Vervolgens zou men den president en den 

scriba met de heeren VAN DER BURCH en frater BOUQUETT naar den heer burge- 
meester afvaardigen, en hem over de zaak "begroeten", onder herinnering aan 

,),haer Christelycke ve?·bodt? vazz de Rederykers-Camer die nu wederomzne in de 

"Colff met groote stouticheyt werd aengestelt, te doen sluytén". En ten slotte zou 

men "lette1z wat personen van de Cazner littmaten waren e?z des iioods door BECIUS, 

gehoudén zou zyn deselve bekent te makeit". Weigerde hij, na ?werzn?zning 
"tot affsta1ld," dan zou hij "van de Tafel des Heeren afgelaouden worden". Maar 

BECIUS liet zich nu wachten, en werd in de vergadering van 3 Juli opnieuw 

,.,geciteert". Inmiddels had de begroeting bij den burgemeester ook plaats gehad, 
en werd in dezelfde vergadering door den president ds. LAURENTIUS daarover 

rapport uitgebracht. De Heer Burgemeester had ??aeng enoanen tot sluytin ?'e van 

"de Rhetorykers Cazners en zou tevens den waerd in de Colf ontbieden, en zoo de 

"Rlaetorykers van daer te doen uytsluyte1l." 
De tweede citatie aan BECIUS hielp al even weinig als de eerste. Door 

den koster liet hij echter den kerkeraad weten, dat hij niet kon komen, maar 

dat hij een predikant en een ouderling verwachtte. Zijn vrouw had gezegd, 
"dat het een zake was, die de predicanten niet aen en g ing". Natuurlijk werd 
voor deze fraaie boodschap nu zijn vrouw ook ontboden, maar beiden weigerden 
te compareeren, hetgeen in de vergadering van 10 Juli geconstateerd werd. Door 

1) Acta des Kerkeraads dl. A No. 6 van 1656-1663 en No. 8 van 167g-1690. 
2) Te Dordrecht bestonden drie jaarmarkten: de Meimarkt (de tegenwoordige kermis), de Heer- 

Danielsmarkt, die 8 dagen duurde en gedurende welke de heer van Merwede,, (na x6oq hij die door de stad 
met de heerlijkheid verleid was) schout over de stad was, en de Bamismarkt. 

3) Naar deze herberg werd de straat aldaar Kolfstraat genoemd. Voorheen heette zij Heer-Matthijsstraat. 
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een predikant en een ouderling werd hun aangezegd, "dat zich voor deze tyt 

,va7t 't Avondmaal te onthouden hadde?z". BECIUS, nu ziende, dat het ernst was, 
verscheen ten slotte alleen, y Juli, en verontschuldigde "de absentie van z??z 

"huysvroltw z;2et haer swczklaeyt en zyn voorige met zyn afwese1z uyt de stadt". 

De vergadering nam daarin ten deele genoegen, en de president hield hem 

voor, "hoe qualyck hij gedaen Izad, de broederen met gent meerder respect beje- 
c7z sj)it kamer tot schanddeuse eynde verhuerende a/s vooJ's,i is". Daarop 

gaf hij ,telle qzielle excusen ezz ver? enoe?-itzge", waarna hem gelast werd, "dat hy 

Rhelorjkers de kazner van stonden ae1Z zozz opseggen e1Z tot comoedie1t niet 

"meer laaten misbrttyke1z". BECIUS nam dit "absolutelyck" aan en beloofde het te 

zullen doen. De kerkeraad vond toen goed : ,item met ee1t er?zstza e vesrna?zi?zge 
,,tot bekente7Zis van schieldi efz verbeterÙtg syner fozite toe te laten tot de Tafel des 

iJoorts maal~te hij bekend, wie de huurders van zijn kamer waren : 
ADRIAEN MARCELISZ VAN DER GEEST en DE WITT riin de Nobele". Aan 
den burgemeester zou bij monde van drie predikanten, BUYTENDYCK, DIBBETIUS 
en LAURENTIUS, met fr. Boc?UET versocht werden, "tot sluytingt van dit scha1Z- 

"daleaas?:° werk, die lieden le gelasteit, om de huer af te staen" 
Uit de acta blijkt niet, of dit geschied is, maar van Rhetorica wordt toch 

vooreerst niet vernomen. Wel daarentegen van de comedianten, die "groot gelt 
"wt de stad slepe1l". De iterkeraad verzoekt - wij slaan enkele klachten over - 

3 r Oct. i 66 i, "om ze te weren, voorzza??zezztlyck oni de ozztsticlatifz? e, die daerdool' 

,.c?escJtiedt, ae?eclz te 1Iemen." Wilde de regeering ze niet geheel verbieden, dan 
ware het toch wenschelijk, dat ,haer verblyf alhier niet en werde a e?z?olo?z? eert 
"nac de nl. de ]3amismarkt. Dit verzoek door dd. STAPHORSTIUS en 
VRECHEMIUS aan den burgemeester overgebracht, werkte weinig uit, want 10 1Vo- 
vember werd de hlacht herhaald, ,geiiiercZ-t deselve iioch conti?zzae?·e?a, tot grote 
"scltade der gemeynte Cliristi." Het volgende jaar kwamen in den tijd der 
Bamismarkt de comedianten weer in den kerkeraad ter sprake. Wenschelijls werd 

gevonden, ,z-lldicit mogelyck is, de saecke geheelyck te verlzÙzderen, dock, i?zdien 

,.,Iiet voor dese tevoren was izz? eze?illi; t, daerop aen te lioitwen, elat: I de tyt 
"vazz liaer verbl?,ff alhicr sooveel doenlijck ?zzo? t zvardezz becort ; 2e dat men alleen 

yap di?z ?esdac?Jz ezz donderdag-h (s? zzde dagen als men des avonts niet e1Z ?redickt ? 
sPele7l ; 3e immers niet op deit .Sondagh, en omtrent den tyt, als men des 

"avonts predickt op werckdacde?z." Door zes personen zou bij den burgemeester 
dit verzoclit worden, maar tevens zouden zij "vigeleei·e?z tegen de Rhetorikers, die 

,,iin;izers iiiet wederom mocltten haer spelen renoveeren". De gedeputeerden 
kwamen te laat; ,do saecke was alreede toegestae1Z -.-it kon 1lÙt worden ,qeretrac- 
,,leert". De "andere saecke, over de limitatie, zozz ecniger mate in bedencki7z-qe 
,.,qcizoiiieii worden". In elk geval, op Zondag zouden de comedianten niet mogen 
spelen. De lier heraad kon niet anders dan in de zaak berusten, maar hij "ver- 
"toonde daarover zyzz drooefheJ't" en gelastte ieder predikant ?ezt-zey?zte legeii 
"die ydelhedaz te 'Waer schu'Wen". Een volgend jaar paste men wel op, den tijd 
niet voorbij te laten gaan. Reeds i Maart 1663 bestond er "vreese z?aaz de weder- 
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"comste van toolleelspelers met name JAN BArTISTA" en om dat "te prevenieererz 
"tot stichtÍ1zge der gemeynte" zou aan den burgemeester ,,een rei;ioitstraiztiegetlaall 

C1Z serieuselyck vez·soclat, des voorm er?-erlyek doen tydelyck (= tijdig) 
"te stz,(ylc?t en voor le komen". Ditmaal hadden de gedeputeerden, al de predi- 
kanten benevens een ouderling en een diaken, meer succes. De burgemeester, 
rapporteerden zij, "liet sich sulckx welo-evalleii" en had een en ander als 

"gerecommandeert opgenomen" . Van komedianten vcrnam men dan ook niets, 
maar zeker is het, dat zij de Bamismarlit bezochten, want Nov. 1663 besloot 

de Icerkeraad, "met droeflzeyt, aensinzde het speelen vaaz de Idele comoedianten, 

"waerdoor in deze bedroe fde tyden vele vroomen e?z dezrb Iztlieverzde borgeren ten 

"hoog-ste zyn g-e&gert als synde schoo/en van alle J de!heyt", wederom eenige 
leden naar de regecring te deputeeren, om versoecke1z, dat de tydt van de 

"coI1.zmediante1z mocht vercortct zuerden", maar bovenal, se voor het tocco- 

"mende mochte1z werdei,, geweerd". De resolutie van 9 Febr. 1652 (lees 25 Jan.) 
van de heeren van den Magistraat zou copie" den burgemeester worden ter 

hand gesteld. Hoezeer de broeders ,,czlle devoyren lzaddelz aeii,,-czc,eizdt, o7lz de 

"comedianten te removeen:¡z", cv erd in een volgende vergadering besloten, te 

verzoeken, dat zij in de zitting van 't Gerecht zouden mogen binnenstaan "tot 

"totale afschaffinge der comedien en dier??-elycke ydele spelen en daervan de stadt 

,,Ie sziyvereit". Dit schijnt inderdaad geschied te zijn ; ten minste in de jaren, 
die nu volgden, komen geen tooneelspelers meer te Dordrecht, ook gedeeltelijk 
als gevolg van de tijdsomstandigheden. Eerst in 1677 leest men, dat op de 

j aarmarlct "marionc!telz" vertoond worden, de zg. poppenkast. Men verzocht, 
"die soort van Jldelheyt" te verhinderen, "als oock spelen erz cramen van lziysseryeit 

andere o1lstichtelJ'cke vcrtooiiin,-eit". In Dordrecht dorsten vooreerst geen 
tooneelspelers komen, maar 1678 speelden ze in het naburige Puttershoek, en 

verspreidden hunne billetten in de stad, waerdoor ???ize?riglz zuert ?-elockt oock oj 
"den Sabbath des Heeren, die te oizilzeylzo-cii, en die comedÙ1z b,y te wolleiz". De 

kerkeraad, daarover klagende, kreeg van den burgemeester tot antivoord, "dat 
»h2? met de gedePltteerde1z, der stad tot de Staten van Hollalldt ZOlt spreken, 01lt 

,,des ?toods door de Izooge macht, die scliadelycke sacke te w,,reii". 

Niettegenstaande speelden in 1679 weer eenige comedianten te Zwijndrecht. 
Zij lieten in de stad "briefjens aenplacken wamzeer en zeat zy spelen zoude1z, door 

,,welck nziddel vele lednnate1z der kerk en jellght werden genodigt, tot beschoza- 

"winge van szrlcke vuyliclzea'en". De kerkeraad oordeelde de zaak van groot 
gewicht, "als daeraan vast synde de grootste O1ztsticlztitzge van degezneyazte". Niet: 
alleen de Burgemeester zou er over begroet worden, maar ook de Baljuw van 
Zuid-Holland en ??byzonderlyk de vrouwe van Z^?.e?y?zdreclzt? dat sy haer plaets tot 

"sodani,ge ydellleden itiet geliefde te latelz gebruyckelt". 
De deputatie slaagde ditmaal naar ivensch : de tooneelepelers vertrokken 

naar Papendrecht, maar ook daar werden ze niet met rust gelaten. De 

meesters", gelijk ze betiteld werden, vonden er echter een betere gelegenheid, 
daar de predikant VAN DEN HATERT, die met den heer van Papendrecht sprak 
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"over het spelen van comoedieit op zyn heerNckheyt" niet veel vrucht van zijn 
moeite had, "ook nae ae?zs?rake uyt name van ll?fa?-istraet en kerkeraedt allzier". 
Het geven van vertooningen werd voortgezet, gelijk 10 Aug. nog geltlaagd werd; 
ja in 168o werden ze weder te Zwijndrecht getolereerd, tot groot misnoe?en van 
den kerkeraad. "Ona het ink;,ziy ,pende quaet zoo veel mogelyk te stitilen" geschiedde 
er een bezending aan burgemeesteren, "om Izeii te bedanke1z voor lau?a yver in 't 

"weere1z van die vuylielieden uyt de stad", maar voornamelijk "onz te versoecke 

"sulcke n2iddelen te bera11ZelZ, en by de Izrxnd izemen, waerdoor de comedien uyt de 

,,1zabuyrige dorpen oock mochte1z gezueert werdeaz". De Baljuw van Zuid-Holland 
en de vrouwe van Zwijndrecht zouden eveneens worden "begroet om de aenge- 
"stelde comedien uyt te roe)!tn". 

Geruimen tijd vernal11 men van comedien niets ; alleen in Juni 1687 deden 
zich apparentÍè1z op tot Izet opeflen van comoedielz e?z andere ongeoorloofde 
"spelen" en werd den predikanten opgedragen, allen- ernst tegen de voorsz . 

"ydellzede1z met voorzichticheyt van de predikstoelen te yvere?z", terwijl het volgende 
jaar aan Burgemeester verzocht werd, "dat syn Achtbt geliefde de noodige orders 

,. te stellen, dat door den Courantier allenthalve worde bekent gemacckt, dat alle 

spelen c01nedz"en marionettelz ryffelkra7zzen etc. uyt dese stadt sullen geweert warden". 
In 1693 kwamen echter weer tooneelspelers op Zwijndrecht en ds. 

HELLENBROEK aldaar bracht daarover bij den Dordtschen kerkeraad zijn klachten 
in, met zulk goed gevolg, dat men niet voor I712 van nieuwe vertooningen leest. 
Zij werden toen nl. geweigerd, maar "de schole der ydelheydt" verrees daarna op 
Dubbeldamsch grondgebie?a in de nabijheid der stad. Kort daarna schijnt de 

stadsregeering toch weer permissie gegeven te hebben, en zelfs de Synodezaal 
in den Kloveniersdoel gebruikt tot het spelen van komedie, waarover de kerl:eraad 

natuurlijk luid klaagde, "dat zy toch niet ?nisbrazikt eit niet geco?zverteerd ?paocdat 

"worden in zulk enz sclzool der ydellzeid". En hoewel in 1736 een troep tooneel- 

spelers het plan hadden, zich geruimen tijd te Dordrecht te vestigen, de bemoeiin- 

gen van den kerkeraad bij de stedelijke regeering werkten uit, dat er niets van 
kwam. De Dordtenaars kregen geen andere tooneelvoorstellingen te zien dan 

gedurende de kermis, en de flauwe hoop, dat na den brand van den Amster- 
damschen schouwburg in 1772 een gedeelte der acteurs onder steun van een 

aanzienlijk gezelschap zich voor tien jaren te Dordrecht zou vestigen verdween 
weer even spoedig als zij opgekomen was, want schreef men "het is zo verre valZ 

dat de stad Dordreclrt zelve eene schou'Wburgskosten zoudc kiinizell dragul 
"voor een ezakeld jaar, dat eenc in den zomer daar noch op kermis zynde troup 
"liet er tien weken zoude kunizeit houden, dat doorgaans alle daar ?-eweest laeb- 

"be1tde speleren permissie kiiiinende bekomelz, laet er nict eens voor een ?naa?zd 

"door speelendc moeten, laet waagen zou of ozzdernezazen durvelz". 1) 

1) Zie hierwer: i. Brief van een Heer te Dordrecht, aan zijn z?riend te Atrtsterdazrz, wegens het enga- 
geeren de7- Amsteldamsche acteurs en actrises, door een voornaam gezelschap in die stad (26 Oct. y 2 geteekend 
J. TOONEELLIEI?). Benevens een antwoord op denzelven, waarin de ongegrondheid van die pretense en engageerillg 
ten duidelijkste word aanffetoond. 1772. 

. 2, Dubbele Overze?eeging op den Brief van eerz heer le Dordrc??Jzt, aan zijn vrierzd te Amsterdam, 7uaarÍtt 



52 

Thans evenwel hoort men niet meer van de klachten van kerkelijke zijde. 
Af en toe, maar voornamelijk op kermis, kwamen tooneelspelers, hetzij met eigen 
tenten, hetzij in daartoe geschikte gebouwen. Zoo speelde bv. de bekende WARD 

BINGLEY met zijn Nationale Toneelisten op de Berckepoort, waar b.v. 5 Dec. 1799 
werd opgevoerd: De Huwelijksreis of de c?e_ f'opte ??2ede?zinnadrs, gevolgd door 

De Vreesachtige uit vooroordeel wec?e?zs zijn geboorte op Zondag of de yvcan met 

de helm geboren (Vrij naar het Hoogd. Das neue Sonntagskind van J. PERINET 

door G. C. DE GREUVE). 
Voorts werd ook gespeeld in den Kloveniersdoel, in den Heelhaaksdoel 

en boven de Stadswaag; en gaven een paar liefhebberij gezelschappen af en toe 

eenige voorstellingen. Van het eene is slechts de naam tot ons gekomen : Natuur 
voor leer. ). Van het andere de zinspreuk: 

"Tooneelzugt die geen moeiten schuwt, 
Aan digtkonst en Muzyk gehuwd". 

Bij zijn eerste optreden 29 April 1782, toen vertoond zou worden, : ClaudziLs 

Civilis en De Doggersbankers, hield een der voornaamste leaden, A. LAMME, een 

deftige aanspraak aan den Oudraad der stad. 2) 
LAMME schreef of liever vertaalde zelf ook eenige stukken o. a.: 
De advocaat Patelyn, blijspel, naar het Fr. van BREUI'S. Dordr. P. BRAAT. 

De Stem der Natuur, tooneelspel naar het Fr. van AR1?IAND. Dordr. y83. 
De haderlasadsclze Boer, blijspel. 's Hage isoo. 

Een ander lid was de hevige patriot en veelschrijver GERRIT PAAPE, die 
in 1795 te Dordrecht woonde, en de Bataafsche Historische Courant redigeerde. 
Hij schreef o, a.: 

Gevaerts en de Gyselaer, Tooneelspel, Rott. 1786. 

S?lzrodias eiz Olynthia of het Vaderland en de Liefde, Treurspel, Dordr. 1 7 88. 
Z'wee Horologien en gecit geld Ùt den zak, Blijspel. Dordr. 1792. enz.3) 

Dat al zijn stukken te Dordrecht vertoond zijn, gelooven we niet. In de Dortsche 
Couranten wordt er geen melding van gemaakt. 

De genoemde genootschappen behooren reeds lang tot het verledene; vele 
andere hebben hun plaats ingenomen, bloeiden een poos en verdwenen weer. Te 
Dordrecht kon men het niet verder brengen, dan tot cen vrij bekrompen schouw- 

burgzaal in de Wijnstraat, die eerst na jaren haar rol in de Dordsche tooneel- 
wereld had uitgespeeld. Thans bieden de houten tent der Schouwburg- V ereeniging 
en de groote zaal der societeiten I?unstz?ziaa en Mitsis Sacrum benevens het lokaal 
Koophandel e?a Zeevaart gelegenheid te over tot het geven van tooneelvoorstellingen. 

de volkoxraene ongegrolldheid wegens het eii.,eageeren van een gedeelte der Amsteldamsche acteurs en actrises door 
een Dortsck gezelschap aldaar, als onmoabeli,?k en selve geheel buiten over leg zijnde aangetoond door ondervinding beweezen word en 

?ekeel 
ter cpheldering, op den (hierbo7,,en genoemden) brief in Antwoord dienende is. Amst.. 

21 lVov. Ge eekend N. N. 
n Bij SCHGLTEMA. Gesch. en Letterk. Mengelwerk t. p. blz. no. 
2) In druk zie Cat. der Maatseh. van Ncd. Lett. Tooneelst. No. 1378. 
3) Zie den Cat. der Maatsch. van Ned. Lett. Tooneelst. 


